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Proc. 02.00484/2019
PE: 103/2019
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E
CÂMARAS DE AR PARA ATENDER TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO, GRANDE
PORTE E EQUIPAMENTOS PESADOS E MAQUINÁRIOS, visando atender as necessidades
da Administração Pública Municipal Direta e Indireta do Município de Porto
Velho. 

DESPACHO
JUSTIFICATIVA DE CANCELAMENTO DE LOTES

 
Sra. Superintendente, 

Visando  dar  continuidade  ao  certame  deflagrado  nestes
autos, cumpre-me informar que foram detectadas questões relacionadas a
instrução  processual que induzem à  necessidade de deliberação,  por
Vossa Senhoria, acerca do cancelamento dos Lotes 01 e 02; 03 e 04; 08 e
09; 70 e 71; 72 e 73; 77 e 78; 79 e 80; 81 e 82, pelos motivos que
passamos a expor: 

Consta dos autos que o Edital de Licitação foi divulgado
inicialmente em 02.08.2019, com data de abertura designada para o dia
15.08.2019, conforme Edital de Licitação constante das  fls. 794/871.
Em que pese o exposto, no curso da tramitação regular dos autos, após a
divulgação do Edital, foram interpostos Pedidos de Esclarecimento e
Impugnação aos termos do instrumento convocatório, as quais detalho
abaixo: 

A Empresa Pemaza Pneus questiona o tamanho do pneu exigido para o Lote 80, aduzindo ter
sido informada por seu fornecedor que inexiste pneus no tamanho especificado, conforme e-
mail datado de 05.08.2019, fls. 875.

A Empresa Rondocat insurgiu-se contra a exigência de certificação de INMETRO para os Lotes
08, 09, 11, 12, 17, 18, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82, conforme peça impugnatória
acostada às fls. 876/917. 

A Empresa Modelo questiona acerca do tipo de pneu a ser cotado, levando-se em consideração
a quantidade de lonas, se serão pneus de uso dianteiro ou traseiro, bem como, se serão
utilizados em estrada de terra e asfalto, o que segundo a Empresa, deveria ser divulgado
junto ao Edital de Licitação para que todos tivessem ciência da resposta e, assim, fosse
possibilitada uma disputa justa entre os Licitantes. Os Lotes sobre os quais recaíram os
questionamentos foram: 
Lotes 02, 04  e 73
Questionamento: Pneu Misto (terra e asfalto) ou Rodoviário (apenas estradas asfaltadas)?
Lote 09  :   
Questionamento: O pneu exigido seria de 10, 12, 16, 20, 24 ou 28 lonas?
Lote 71  :   
Questionamento: O pneu exigido deve ser liso (uso dianteiro) ou borrachudo (uso traseiro)?
Lote 78  :   
Questionamento: O pneu exigido seria de 06, 08 ou 12 lonas?
Lotes 80 e 82:     
Questionamento: O pneu a ser cotado deve ser convencional ou radial? 

Após ter submetido a impugnação da  Empresa Rondocat e o
Pedido de Esclarecimento da Empresa Modelo à Superintendência Municipal
de Gestão de Gastos Públicos - SGP, para análise e manifestação quanto
aos aspectos impugnados, o que foi promovido pela Pregoeira até então
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responsável pela condução do processo1 mediante expedição dos Ofícios
n. 557/SML/201, de 09.08.2019 e 572/SML/2019, de 14.08.2019, carreados
às fls. 918/920. 

A SGP, depois de ouvidas as Secretarias requisitantes dos
materiais, as quais detém conhecimento técnico da matéria, manifestou-
se nos autos como segue: 

Empresa  Rondocat: Em  resposta  à  insurgência  da  Empresa,  a  SGP  expediu  o  Ofício  n.
810/DGNA/SGP, fls. 941, por meio do qual encaminhou nova Minuta de Termo de Referência (fls.
942/994) elaborada com as alterações sugeridas pela SEMUSB, que retificou a descrição dos
produtos descritos nos Lotes 08, 09, 11, 12, 17, 18, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82, todos
do  Edital  de  Licitação,  para  excluir  a  exigência  de  certificação  do  INMETRO  para  os
mencionados lotes; 

Empresa Modelo: Em resposta aos questionamentos da Empresa, a SGP encaminhou o Ofício n.
814/DGNA/GAB/SGP, de 10.09.2019 (fls. 933), no qual encaminhou a resposta da SEMAGRIC (fls.
939/940) quanto aos aspectos suscitados e manifestou-se pela desnecessidade de alterações na
minuta de Termo de Referência, por entender que não haveria necessidade de alterações na
especificação dos lotes. A manifestação da SEMAGRIC acerca do quanto questionado foi no
seguinte sentido: 

Lotes 02 e 04: Deverão ser Pneus Misto (utilizado em terra e asfalto);
Lote 09  :   Deverão ser para uso em estrada de terra e serviços agrícolas 16 lonas ou mais; 
Lote 71: Deverão ser utilizados em terra e asfalto (Misto) (Radial);
Lote 73: Deverão ser utilizados em terra e asfalto (Borrachudo) (Radial);
Lote 78  :   Deverão ser para uso em serviços agrícolas 12 lonas; 
Lotes 80 e 82: O “R” junto à medidas refere-se ao aro/raio e pneu a ser cotado dever radial;

Após  as  manifestações  acima,  a  Pregoeira  encaminhou  os
autos  ao  Departamento  de  Editais  e  Normas  Licitatórias  para  que
promovesse alterações entendidas pertinentes no Edital de Licitação e
Termo de Referência, conforme Despacho de fls. 980.

Em  seguida,  os  autos  foram  recebidos  pela  Pregoeira
responsável, que promoveu a Republicação do Edital com as alterações
referentes à impugnação da Empresa Rondocat, fato comprovado nas fls.
998 a 1.080. 

Nesses termos, tendo recebido os autos para conclusão do
certame após o início do gozo de Licença  maternidade da Pregoeira
supracitada  e,  depois  de  analisar  os  documentos  e  manifestações
contidas no Sistema Licitações-e,  observo que houve insurgência de
Empresas Licitantes após a fase de lances, justamente quanto aos Lotes
sobre os quais recaíram os questionamentos da   Empresa Modelo e que não  
foram objeto de alterações no Edital de Licitação, tendo sido recebido
e  respondido  exclusivamente  como  Pedido  de  Esclarecimento,  cuja
resposta foi divulgada somente no Portal da Prefeitura de Porto Velho.

Nesse  sentido,  esclareço  que,  notadamente,  as  questões
aventadas pelos Licitantes decorrem do fato de que tais alterações não
foram  alteradas  no  instrumento  convocatório  e  não  foram  objeto  do
procedimento determinado no art. 21, §4º da Lei n. 8.666/93. 

1 A Pregoeira inicialmente designada para condução do processo encontra-se em licença mater-
nidade, motivo pelo qual os autos vieram designados à Equipe de Pregão 01, conforme Despacho
de fls. 1.211, sendo que, logo após os autos foram conduzidos pelo Pregoeiro Substituto, Sr.
André Lopes Shocknesse, conforme Despacho de fls. 1.214;
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Isso porque, apesar da manifestação da SGP nas  fls. 933,
onde consta a expressa informação no sentido de que as respostas da
SEMAGRIC não teriam tido condão de interferir na descrição do objeto,
as insurgências de Licitantes registradas no Sistema Licitações-e, a
exemplo dos históricos de Lotes,  fls. 1.827/1.836, demonstram que as
informações  trazidas  a  título  de  esclarecimentos  impactaram  as
especificações dos produtos, senão vejamos:

LOTE 01

21/10/2019
às 09:41:09

L. A. DE
PICOLI EIRELI

Bom dia, Senhora Pregoeira, solicito a DESCLASSIFICAÇÃO
DA EMPRESA - P. D. V, a mesma não ofertou o pneu para uso
em  percusso  misto  conforme  solicitado  pela  SEMAGRIC
através  do  OFICIO  00871/2019/GAA/SEMAGRIC.  o  pneu
ofertado e LISO

21/10/2019
às 09:37:39

L. A. DE
PICOLI EIRELI

Bom dia, Senhora Pregoeira, solicito a DESCLASSIFICAÇÃO
DA EMPRESA - P. D. V, a mesma não ofertou o pneu para uso
percuso misco conforme solicitado pela SEMAGRIC através
do OFICIO 00871/2019/GAA/SEMAGRIC.

22/10/2019
às 18:38:25

L. A. DE
PICOLI EIRELI

MEMORANDO Nº 118/DEV/SEMAGRIC/2019 em resposta ao OFICO
781 onde a SECRETARIA EXIGI que os pneus têm que ser
MISTO. Resposta com data de 30/08/2019.

22/10/2019
às 18:36:23

L. A. DE
PICOLI EIRELI

Senhora  pregoeira  verifica  o  OFICIO
00871/2019/GAA/SEMAGRIC  onde  a  mesma  solicitado  PNEUS
MISTO para as medida 275/80 R22.5 e 295/80 R22.5, oficio
esse  postado  no  site  da  prefeitura  com  data  de
30/08/2019;

22/10/2019
às 11:53:30

P. D. V. PECAS
EIRELI

lembrando que no termo de referencia não menciona uso 
misto apenas Pneu 275/80 R 22.5 borrachudo 16 lonas. Os 
pneus não deverão ser recauchutados, portando mesmo que 
nosso produto não seja misto ele esta conforme edital 
validando nossa proposta;

23/10/2019
às 15:15:39

P. D. V. PECAS
EIRELI

memorando  esse  em  resposta  ao  oficio
871/2019/GAA/SEMAGRIC  assinado  pelo  senhor  Julio  Cezar
Vilar, diretor de departamento de estradas vicinais

23/10/2019
às 15:12:23

P. D. V. PECAS
EIRELI

de  acordo  com  o  oficio  mencionado  memorando
118/DEV/SEMAGRIC/2019 A exigencia de pneus raidal misto
vale apenas para os itens 02, 04, 09, 71 isentando de tal
exigência os demais itens;

24/10/2019
às 15:32:59

L. A. DE
PICOLI EIRELI

o item 1 e cota 25% do item 2; item 3 cota 25% do item 4;
item 8 e cota 25% do item 9; item 70 e cota 25% do item
71; item 72 e cota 25% do item 73, os itens solicitado na
cota  principal  e  PNEU  MISTO,  por  isso  solicitamos
desclassificação da empresa;

25/10/2019
às 11:59:23

P. D. V. PECAS
EIRELI

entre tanto vale ressaltar que a secretaria respondeu via
oficio  ,  porem  o  edital  não  houve  alteração  adendo
modificador,  alteração  nas  características  técnicas
induzindo vários fornecedores ao erro ate mesmo por que ,
oque manda é o edital;

25/10/2019
às 11:47:16

P. D. V. PECAS
EIRELI

O Ofício e memorando não menciona os itens 72 e 73 então
os  itens  72  e  73  estão  fora  de  tal  exigência,
aguardaremos o parecer da pregoeira;

Lote 02

14/10/2019
às

12:28:56

JAPURA PNEUS
LTDA

SENHORA PREGOEIRA O PNEU OFERTADO PELA EMPRESA PORTAL DO
PNEU NÃO E PNEU 275/80 R22.5 LISO MISTO, POR ESTE MOTIVO
SOLICITO A DESCLASSIFICAÇÃO DO MESMO.  (NO MEMORANDO Nº
118/DEV/SEMAGRIC/2019 ESTA BEM CLARO) ITENS 02; 04;71; 73
SÃO DE USO MISTO)

LOTE 03

21/10/2019
às 18:37:37

P. D. V. PECAS
EIRELI

Lembrando que no termo de referência não menciona uso
misto apenas Pneu 275/80 R 22.5 borrachudo 16 lonas. Os
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pneus não deverão ser recauchutados,  portando mesmo que
nosso produto não seja misto ele está conforme edital
validando nossa proposta

21/10/2019
às 18:21:09

P. D. V. PECAS
EIRELI

Senhor licitante o pneu ofertado é sim para uso misto e
comprovado via prospecto, e no que mais for preciso para
comprovar

21/10/2019
às 09:42:29

L. A. DE
PICOLI EIRELI

Bom dia, Senhora Pregoeira, solicito a DESCLASSIFICAÇÃO
DA EMPRESA - P. D. V, a mesma não ofertou o pneu para uso
em  percusso  misto  conforme  solicitado  pela  SEMAGRIC
através  do  OFICIO  00871/2019/GAA/SEMAGRIC.  o  pneu
ofertado e BORRACHUDO RODOVIARIO

21/10/2019
às 09:38:06

L. A. DE
PICOLI EIRELI

Bom dia, Senhora Pregoeira, solicito a DESCLASSIFICAÇÃO
DA EMPRESA - P. D. V, a mesma não ofertou o pneu para uso
percuso misco conforme solicitado pela SEMAGRIC através
do OFICIO 00871/2019/GAA/SEMAGRIC.

LOTE 04

14/10/2019
às 14:09:44

JAPURA PNEUS
LTDA

Boa tarde o pneu ofertadora pela empresa não é de uso
misto  conforme  solicitado  no  memorando
118/DEV.SEMAGRIC/2019 X-BRI  MODELO-ROBUSTO+  POR  ESTE
MOTIVO SOLICITAMSO A DESCLASSIFICAÇÃO DA MESMA.

LOTE 72

21/10/2019
às 09:43:35

L. A. DE
PICOLI EIRELI

Bom dia, Senhora Pregoeira,  solicito a DESCLASSIFICAÇÃO
DA EMPRESA - P. D. V, a mesma não ofertou o pneu para uso
em  percusso  misto  conforme  solicitado  pela  SEMAGRIC
através  do  OFICIO  00871/2019/GAA/SEMAGRIC.  o  pneu
ofertado e BORRACHUDO RODOVIARIO

21/10/2019
às 09:39:45

L. A. DE
PICOLI EIRELI

Bom dia, Senhora Pregoeira, solicito a DESCLASSIFICAÇÃO
DA EMPRESA - P. D. V, a mesma não ofertou o pneu para uso
percuso misto conforme solicitado pela SEMAGRIC através
do OFICIO 00871/2019/GAA/SEMAGRIC.

23/10/2019
às 15:22:18

P. D. V. PECAS
EIRELI

871/2019/GAA/SEMAGRIC  assinado  pelo  senhor  Julio  Cezar
Vilar, diretor de departamento de estradas vicinais

23/10/2019
às 15:21:59

P. D. V. PECAS
EIRELI

de  acordo  com  o  oficio  mencionado  memorando
118/DEV/SEMAGRIC/2019  A exigencia de pneus raidal misto
vale apenas para os itens 02, 04, 09, 71 isentando de tal
exigência os demais itens, memorando esse em resposta ao
oficio 871/2019/GAA/SEMAGRIC

29/11/2019 às 10:
32:12

L. A. DE
PICOLI EIRELI

INFORMAÇÃO  EXTRAÍDA  DIRETAMENTE  DO  SITE  DO  FORNECEDOR,
POR ESTE MOTIVO SOLICITAMOS A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA
POIS ESTA INDUZINDO O ÓRGÃO AO ERRO.

29/11/2019 às 10:
30:56

L. A. DE
PICOLI EIRELI

O Firestone T819 é um pneu radial desenvolvido para uso
em  eixos  direcionais,  livres  e  de  tração  moderada  de
caminhões,  em  percursos  mistos  (pavimento  e  terra)  de
curta  e  média  distância.  PNEU  DE  USO  MISTO  PARA  EIXO
DIRECIONAL

29/11/2019 às 10:
30:30

L. A. DE
PICOLI EIRELI

Senhor  Pregoeiro  o  item  ofertado  pela  empresa  não  e
BORRACHUDO, por este motivo solicitado a desclassificação
da mesma. O Firestone T819 é um pneu radial desenvolvido
para  uso  em  eixos  direcionais,  livres  e  de  tração
moderada de caminhões, em p

03/12/2019 às 12:
47:09

P. D. V. PECAS
EIRELI

houve  um  erro  de  digitação  na  proposta  enviada  ao
pregoeiro, o item cadastrado e dayton D660 borrachudo,
pode verificar no sistema proposta cadastrada ja entramos
em contato com a pregoeira e ja vamos enviar a proposta
com o item corrigido

LOTE 73

14/10/2019
às 14:13:25

JAPURA PNEUS
LTDA

Boa tarde o pneu ofertadora pela empresa não é de uso
misto  conforme  solicitado  no  memorando
118/DEV.SEMAGRIC/2019  X-BRI  MODELO-ROBUSTO+  POR  ESTE
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MOTIVO SOLICITAMOS A DESCLASSIFICAÇÃO DA MESMA.

LOTE 80

29/10/2019 às 10:
30:18

MODELO PNEUS
LTDA

Bom Dia Sra. pregoeira,  conforme e-mails enviados para
(pregoes.sml@gmail.com), nossa empresa cotou pneu RADIAL
neste  Lote  conforme  solicitado  em  edital,  e  resposta
Ofício do Município, favor verificar pois os demais estão
cotando pneu CONVENCIONAL.

LOTE 82

29/10/2019 às 10:
30:44

MODELO PNEUS
LTDA

Bom Dia Sra. pregoeira, conforme e-mails enviados para
(pregoes.sml@gmail.com), nossa empresa cotou pneu RADIAL
neste  Lote  conforme  solicitado  em  edital,  e  resposta
Ofício do Município, favor verificar pois os demais estão
cotando pneu CONVENCIONAL.

Como  visto,  resta  nítido  que  questões  relacionadas  à
aplicação2 dos pneus interferiram sobremaneira na disputa e, depois de
verificar  sites  especializados  na  internet  (fls.  1.837/1.847),
verifiquei artigos e matérias divulgas que mencionam a existência de
diferentes valores entre os pneus de acordo com o tipo (misto, on-road,
off-road). 

Assim, apesar de ter sido divulgada no Portal da Prefeitura
de  Porto  Velho  a  resposta  da  SEMAGRIC,  que  teria  “esclarecido”  a
aplicação  dos  pneus  descritos  nos  Lotes  02,  04,  09,  71,  72,  73,
observa-se que tais informações não constam do Edital de Licitação e
não  foram  objeto  de  Errata  Adendo  Modificador  ao  Edital,  a  qual
deveria ter sido divulgada nos mesmos moldes do Aviso de Licitação, em
atendimento ao disposto no §4º do art. 21 da Lei n. 8.666/93, o que
decorreu em razão da manifestação contida nas fls. 933. 

De igual modo, acerca dos Lotes 80 e 82, verifica-se que a
ausência de divulgação das informações prestadas pela SEMAGRIC, que
deveria  ocorrer  por  meio  de  Errata  /Adendo  Modificador  ao  Edital,
também  trouxe  prejuízos  à  competitividade  do  certame,  já  que
aparentemente, conforme manifestação da Empresa Modelo, que requereu e
obteve  a  resposta  em  sede  de  esclarecimento  ainda  na  primeira
divulgação  do  Edital,  ‘os  demais  licitantes  teriam  cotados  pneus
“convencionais” e não “Radial”, tal como manifestado pela SEMAGRIC’.

Indubitavelmente, a ausência de retificação das questões,
mediante  divulgação  de  Errata/Adendo  Modificador  ao  Edital,  cuja
publicação deveria ocorrer nos mesmos moldes do Aviso de Licitação,
trouxeram prejuízo à correta elaboração de Propostas pelos Licitantes
interessados em participar do Certame. 

2
A aplicação de um pneu informa para qual tipo de via ele é desenvolvido. Pode ser para:

Vias pavimentadas: Pneu feito para excelente desempenho em asfalto, concreto e similares.
Também pode, ocasionalmente, ser utilizado em vias não pavimentadas. Terreno misto (Para Todo
Tipo  de  Terreno): Pneu  desenvolvido  para  ter  equilíbrio  de  desempenho  tanto  em  vias
pavimentadas  e  como  em  vias  não  pavimentadas.  Terra: Pneu  produzido  para  ter  máximo
desempenho em vias não pavimentadas, como em terra, lama, pedras, mas que pode, casualmente,
ser  utilizado  em  vias  pavimentadas.  Fonte:  https://www.acheipneus.com.br/pneu-265-60-r18-
michelin-ltx-force-110h-p990985 . Acessado em 27.12.2019.
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No  caso  vertente,  tenho  que  a  situação  constitui-se  em
afronta  ao  descumprimento  do  disposto  no  art.  21,  §4º  da  Lei  n.
8.666/93, que dispõe que: 

Art. 21. (…) 
§4º  Qualquer  modificação  no  edital  exige  divulgação
pela  mesma  forma  que  se  deu  o  texto  original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inqüestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas. (grifei)

Por tais motivos, encaminho os autos para ciência dos fatos
e, na qualidade de Autoridade Competente, autorize o cancelamento Lotes
02, 04, 09, 71, 72, 73, 80 e 82, e ainda, os Lotes 01, 03, 08, 71, 73,
79 e 81, os quais Lotes Espelho (Cota reservada de 25% para ME e EPP),
todos alcançados pela manifestação da SEMAGRIC (fls. 939/940), uma vez
que as questões levantadas, inequivocamente, impactaram na formulação
de propostas por eventuais licitantes interessados, muito embora não
tenha sido objeto de Errata/Adendo Modificador, divulgado por todos os
meios em que ocorreu a divulgação do Aviso de Licitação, nos moldes
determinados no § 4º do art. 21 da Lei n. 8.666/93, para atendimento
aos princípios da legalidade e publicidade.

Tatiane Mariano
Pregoeira – SML

 

Coadunando  a  fundamentação  exposta  pela
Pregoeira,  delibero  pelo  cancelamento  dos  Lotes
descritos  neste  Despacho,  determinando  a  regular
continuidade  do  feito,  devendo  os  lotes  ora
cancelados,  após  escoimadas  as  causas  que  deram
origem  ao  cancelamento,  ser  objeto  de  nova
Licitação.

Patrícia Damico do N. Cruz
Superintendente - SML
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

Proc. 02.00484/2018
Fls. ______

Visto: _______
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